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Say›n Editör
Derginizin son say›s›nda yay›nlanan Muharrem Ertaﬂ ve arkadaﬂlar›n›n “Modifiye Limberg Flep Yöntemi ile Tedavi
Edilen 162 Hastan›n Erken Dönem Analizi” isimli çal›ﬂmalar›n› ilgi ile okudum. Öncelikle genel cerrahi prati¤inde
çok s›k karﬂ›laﬂ›lan ve ülkemizde gerçek bir sa¤l›k sorunu oldu¤unu düﬂündü¤üm pilonidal sinüs hastal›¤› ile ilgili
bu çal›ﬂmadan dolay› yazarlar› tebrik ediyorum. Modifiye Limberg flep yöntemini geniﬂ say›labilecek bir hasta
grubuna uygulamalar› önemli bir tecrübedir. Pilonidal sinüs cerrahisi ile yak›ndan ilgilenmeye çal›ﬂan bir cerrahi
uzman› olarak makale ile ilgili baz› görüﬂlerimi sizlerle paylaﬂmay› uygun görüyorum.
1- Ülkemizde pilonidal sinüs hastal›¤› ile ilgili yay›nlar›n bir bölümü askerlik görevini yapan ordu mensuplar›n›n
oluﬂturdu¤u hasta gruplar› ile yap›lmaktad›r.1,2 Bu belirli populasyonda özellikle erken yara bak›mlar›nda ciddi
problemler görülebilmektedir. Bu durum erken yara enfeksiyonu, yara ayr›ﬂmas› ve nüks s›kl›¤›nda art›ﬂlara sebep
olabilir. Nüks geliﬂiminde önemli risk faktörleri olarak görülen yetersiz hijyen ve klinik takip askeri
personelde problem oluﬂturabilir. Seçilmiﬂ hasta gruplar› üzerinde yap›lan bu çal›ﬂma sonuçlar›n›n genel populasyona
uygulanmas› yan›lt›c› mesajlar verilmesiyle sonuçlanabilir.
2- Nüks ve yara iyileﬂme problemleri nedeni ile gündeme getirilen flep yöntemlerinin tekni¤e ait problemleri
mevcuttur. Nitekim gluteal bölgede hypoestezi, kronik a¤r›, kötü kozmetik sonuçlar flep yöntemleri ile birlikte
görülebilen s›k›nt›lard›r.3 Bu bak›mdan literatürde flep tekniklerine göre basit tedavi yöntemleri olan Karydakis
operasyonu ve primer tamir tekni¤i gibi tedavi seçenekleri güncelli¤ini korumaktad›r.4,5
3- Pilonidal sinüs cerrahisinde Modifiye Limberg Flep yönteminin geliﬂtirilmesinde en önemli etken, klasik Limberg
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flep yönteminde anal bölgeye yak›n flep alt uçta süregelen maserasyondur. Bu tekni¤in uyguland›¤› çal›ﬂmalarda
erken dönemde tespit edilen maserasyon oranlar›n›n belirtilmesi önemli olacakt›r.
4- Pilonidal sinüs cerrahisinin erken dönem sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde postoperatif a¤r› de¤erlendirilmesi,
hastanede kal›ﬂ süresi, a¤r›s›z yürüyebilme süresi, a¤r›s›z tuvalete oturma süresi, iﬂe geri dönüﬂ sürelerinin belirtilmesi,
hasta memnuniyet skoru gibi parametreler de¤erlidir. Pilonidal sinüs cerrahisi ile ilgili çal›ﬂmalara bu kriterlerin
eklenmesinin önemli oldu¤u kan›s›nday›m.
Sayg›lar›mla
Dr. Bülent KAYA
Genel Cerrahi Uzman›
Fatih Sultan Mehmet E¤t. Arﬂ. Hast.
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